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પરિપત્ર :- 
 

વિષય :  Nomination for NSS Awards 2018-19 Which is conferred in  2020-21. 

સદંર્ભ : ઉચ્ચ વિક્ષણ કવિિનિશ્રીની કચેિીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૨૦ના ઇ-િેઈલ અન્િયે. 

 

 ઉપિોક્ત વિષય અન્િયે ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુનીિર્સભટી સંલગ્ન એન.એસ.એસ. યુવનટ ધિાિતી તિાિ 

કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભન ેજણાિિાનું ક ેએન.એસ.એસ. એિોર્ભ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ક ે

જે િષભ ૨૦૨૦-૨૧ િા ં આપિાિા ં આિિ.ે ત ે િાટેના Nomination િા ં ર્ાગ લેિા ઇચ્છતા પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભ તથા 

એન.એસ.એસ. સ્િયંસિેકોના નાિ આ સાથે સાિેલ નોિીનેિન ગાઈર્લાઇન્સિાં દિાભિેલા પ્રિોિાાં િજુબ તૈયાિ કિી તા. 

૨૫/૦૬/૨૦૨૦ સુધીિાં અત્રનેા એન.એસ.એસ. વિર્ાગને િોકલી આપિા જણાિિાિાં આિે છે. આ સંદર્ે સ્રીનીંગ 

કવિટીનો વનણભય આખિી િહેિે. િધિુાં જણાિિાનુ ં ક ેએન.એસ.એસ. સેલ ગજુિાત િાજ્ય દ્િાિા પણ શે્રષ્ઠ કાિગીિી બદલ 

એન.એસ.એસ. એિોર્ભ અપાય છે જેની પસંદગી પણ આ નોિીનેિન ઉપિથી જ થઇ િકે છે.  

 િધિુાં જે તે કોલેજ કક્ષાએ વપ્રન્સીપાલશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને સ્રીનીંગ કવિટીની િચના કિી ત્યાિબાદ જ એિોર્ભ 

નોિીનેિનની િાઈલ અત્રનેા વિર્ાગને િોકલિી.  કોલેજ કક્ષાની સ્રીનીંગ કવિટી િચિા અંગનેી િાવહતી પણ આ સાથ ેસાિેલ 

ગાઈર્લાઈનિાં આપિાિાં આિેલ છે. (તા. ૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના િોજ અત્રનેા એન.એસ.એસ. વિર્ાગ દ્િાિા કિેલ ઇ-િેઈલ 

સંદર્ ેજેઓએ ઉપિોક્ત એિાર્ભ િાટે અગાઉ અિજી કિેલી હોય, તઓેએ િિી િખત કિિાની થતી નથી.) 

 

નોંધ :  (૧) સાિેલ ગાઈર્લાઈનિાં દિાભવ્યા િુજબ વિજેતા પ્રોગ્રાિ ઓરિસિના યુનીટન ેRs. 1,00,000 ની ઇનાિી િાિી 

 ,પ્રોગ્રાિ ઓરિસિને Rs. 70,000 ઇનાિી િાિી સટીિીકેટ અને વસલ્િિ િેર્લ તથા વિજેતા 

 એન.એસ.એસ.સ્િયંસેિકન ેRs. 50,000 ની ઇનાિી િાિી સાથ ેસટીિીકેટ અને વસલ્િિ િેર્લ આપિાિાં આિિે.  

 (૨) દિકે એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રાિ ઓરિસસ ે એિાર્ભ િાટેના નોિીનેિન(સ્િયંસિેકોના નાિ) ની જાણ 

 અત્રનેીયુનીિર્સભટીના એન.એસ.એસ. વિર્ાગને તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ સુધીિાં  nssbknmu@gmail.com પિ 

 અલગથી કિિી. જો કોઈ સ્િયંસિેકનું નાિ ન હોય તો પણ જાણ કિિી. 

      

                પ્રો.કો-ઓર્ીનેટિ 

        એન.એસ.એસ. વિર્ાગ, 

                                                                                                       ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુનીિર્સભટી, 

                                                                                                      જુનાગઢ. 

રિાકં:બીકએેનએિય/ુએન.એસ.એસ./  ૧૦૨  / ૨૦૨૦ 

ર્ક્તકવિ નિસસહં િહેતા યુવનિર્સભટી, 

ગિિેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્ક્તકવિ નિસીંહ િહેતા યુવનિર્સભટી િોર્, ખર્ીયા, જુનાગઢ. 

તા. ૨૦/૦૬/૨૦૨૦ 

 

પ્રવત, 

-ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુવનિર્સભટી સંલગ્ન એન.એસ.એસ. યુવનટ ધિાિતી તિાિ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા 

એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભ તિિ......  

 

વબર્ાણ o 
 eiisediuw sdrSwN SSN  

 સંદર્ભપત્ર 

નકલ સાદિ િિાના: 

 િાન. કુલપવતશ્રી / કુલસવચિશ્રીના અંગત સવચિશ્રી  

નકલ િિાના જાણ અથ:ે 

 િીજીયોનલ ર્ાયિેક્ટિશ્રી, એન.એસ.એસ. સેલ, અિદાિાદ / ઉચ્ચ વિક્ષણ કવિિનિશ્રીની કચેિી, ગાધંીનગિ 

mailto:nssbknmu@gmail.com


ક્રમ ાંક : ર સયો/ઉ.શી.વિ./એન.એસ.એસ.એિોર્ડ-૨૦૧૮-૧૯/૨૦૨૦-૨૧/ ૦૧  

 

ઉચ્ચ વશક્ષણ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 
બ્લોક નાં -૧૨,  

ર્ો. જીિર જ મહતે  ભિન , 
ગ ાંધીનગર 

ત . ૨૭/૦૫/૨૦૨૦   

 
 

પ્રવત, 
એન.એસ.એસ. પ્રોગ્ર મ કો-ઓર્ર્િનેટર/ જજલ્લ  વશક્ષણ અવધક રીશ્રી , 
એન.એસ.એસ. સાંલગ્ન તમ મ યનુીિસીટી/જજલ્લ ,  

ગજુર ત ર જ્ય.  

 
 

        વિષય: Nomination for NSS Awards-2018-19 Which is conferred in 2020-21 

સદંર્ભ: યિુા એિ ંખેલ મતં્રાલય ર્ારત સરકારના પત્ર ક્રમાંક  M-12011/1/2020-NSS 64  તા. 12-05-2020 

 

ઉપરોક્ત સાંદભડ પત્ર અને વિષય પરત્િે આપશ્રીને જણ િિ નુાં કે આપની યવુનિસીટી/જજલ્લ  હઠેળ 

આિતી કોલેજ/+૨ કક્ષ ની સ્કુલન  એન.એસ.એસ. એકમન  પ્રોગ્ર મ ઓર્િસરને જાણ કરી આ પત્ર સ થે જોરે્લ 

ગ ઈર્લ ઈન્સ મજુબન ાં એન.એસ.એસ. એિોર્ડ-૨૦૧૮-૧૯ કે જે િષડ-૨૦૨૦-૨૧મ ાં આપશે તે મ ટેન ાં યોગ્ય 

નોવમનેશન ગ ઈર્લ ઈન્સમ ાં દશ ડિેલ પ્રોિોમ ાં મજુબ આપની કક્ષ એથી સ્ક્રીનીંગ કવમટીની રચન  કરી સદર 

ઓર્િસને તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સધુીમ ાં મોકલી આપિ  વિનાંતી છે. િધમુ ાં જણ િિ નુાં કે એન.એસ.એસ. સેલ 

ગજુર ત ર જ્ય દ્વ ર  પણ શે્રષ્ઠ ક મગીરી બદલ એન.એસ.એસ. એિોર્ડ અપ ય છે જેની પસાંદગી પણ આ 

નોમીનેશન પરથી જ કરિ મ ાં આિશે જેની નોંધ લેિી. 

આભ ર સહ,  

                                                                                                                                    

ર જ્ય એન.એસ.એસ. અવધક રી 
ગજુર ત ર જ્ય 

 
 
 
 
 

જોડાણ: એન.એસ.એસ. એિોડભ-૨૦૧૮-૧૯ ગાઈડલાઈન્સ  

 

 

નકલ રિાના : એન.એસ.એસ. રરજજયોનલ ડાયરેક્ટર, અમદાિાદ   
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